هایخانوادهدرکتابشریفمفاتیحالحیات 


خانوادهاسالمی؛ویژگی
∗∗
،محمدرضاتقویپور

محسناسماعیلی∗،سیاوشصلواتیان

∗∗∗

چکیده
با توجه به اهمیت خانواده در تمدن اسالمی و نقش بیبديل اين نهاد مقدس در انتقال فرهنگ
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مقدمه 
نهاد اانواده ،اصلیترین رکن جاماـه ا بسـتر فرهنـ هـا گونـاگون ا زمینـهسـاز
اوشبختی یا بدبختی انسانها ا امتهاست .اانواده ،از منظـر اسـالم ،دارا قداسـت ا
جای اه ایژها است که نمیتوان آن را با هیچ نهاد دی ر مقایسـه کـرد؛ در مکتـب مـا
جاماه از سلولهایی به نام اانواده تشکیل شده است که اگر این سلولها سالم بمانند ،به
یقین پیکره جاماه سالم باقی اواهد ماند .حکمت قداستی که اسالم به اانواده بخشـیده
نیز بهمنظور زمینهساز برا تقویت این نهاد ا پیش یر

از فراپاشی آن است.

در جهان امراز ،اطر که نسل بشر را تهدید میکند ،تقدسزدایی از کانون اانواده
است .تالش برا به رسمیت شنااتن اانوادهها همجنس ا زاجها همخانه نیـز بـر
همین اساس صورت میگیرد .از آن گذشته ،مهمترین مکتبی که در حال حاضر در برابـر
تمدن اسالمی اودنمایی میکند ،لیبرالیسم است که در ذات اود فردگرا ا مسئولیتگریز
است که هر دا این صفات با تشکیل ا تحکیم اانواده در تاارضاند .در سیر حرکت
مردم دنیا به سمت جهانیشدن ،لیبرالیسم قوت بیشتر گرفته است ا متأسـفانه نمـود آن
در جاماه ما نیز بهاضوح دیده میشود ا براساس آمارها هرراز به تاداد گرانـدگان بـه
زندگی فرد افزاده میشود .عالاه بر این ،دست اهها تبلیغاتی رر

نیز بـه ایـن سـیر

دامن میزنند؛ چراکه اگر اانواده نباشد ،سلطه فرهن ی امکانپذیرتر است.

از نظر ما ،رجوع به آموزهها اسالمی ،تنها عامل آرامـش ا مایـه نجـات اـانواده ا
بهتبع آن جاماه است؛ اما برا آشنایی با تاالیم اسالمی در هر زمینها بـه آرا عالمـان
دینی نیازمندیم؛ آنهایی که سال ها در تالش برا شناات اسـالم بـوده ا بـه راح کلـی
حاکم بر مفاهیم دینی دستیافتـه ا تجربیـات طالیـی چنـدین سـالهشـان را در ااتیـار
مسلمین قرار دادهاند.
حارت آیتاهلل جواد آملی ،با اشراف همهجانبه به منابع احیانی ا بهرهار کامل
از کتا

ا سنت ا همچنین عقل برهانی ا نیـز بـا هرفبینـی اـاص اـود در مسـائل
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گوناگون زندگی بشر ا آشنایی با آرا ا اندیشهها مکاتب ا مذاهب دی ر ،بـیتردیـد
سبک صحیحی از زندگی اانوادگی ا برگرفته از اسالمِ نا
بهمنظور استخراج ال و مطلو

را ارائه دهد.

اانواده بر اساس سبک زنـدگی اسـالمی ،از میـان

آثار گسترده آیتاهلل جواد آملی ،کتا

شریف «مفاتیس الحیات» را برگزیـدیم؛ چراکـه

این اثر مانـدگار شـامل آیـات ا احادیـث گونـاگونی در حـوزه شـئون دنیـایی ا امـور
اانوادگی بندگان است ا رسالتِ کتا

در این است که با تکیه بر منابع احیانی ،اصول

ا مبانی ا نیز مواد ا فراعاتی را استخراج ا استنباط کند که ناظر بر رفتار ،گفتار ا حتی
نیتهایی است که توجه ا اهتمام به آنها ،مناسباتِ فرد  ،اانوادگی ا اجتمـاعی انسـان
را تنظیم ا اصالح میکنند.
بدین ترتیب مندرجات این اثر شریف ،به توضیس سبک زندگی اسالمی میپـردازد ا
یکی از بهترین منابع برا موضوع این مقاله است .همچنـین ،جامایـت کتـا
الحیات» ،با بررسی بیش از  160کتا

«مفـاتیس

مـرتبط ،عـاملی بـرا افـزایش جامایـت نسـبی

ال و ارائهشده است.
بنابراین ،در مقاله حاضر ،با برقرار پیوند میان سه عنصـر اـانواده ،سـبک زنـدگی
اسالمی ا احادیث شریف مطرحشده در کتا ِ ارزنده «مفاتیس الحیات» ،در تالشیم تا بـه
همافزایی مفید با استفاده از این عناصر کلید دستیابیم.
خانوادهدراسالم 
گراهی از پژاهش ران علوم اجتماعی ،اانواده را گراهی از افراد که راابط آنان بـا
یکدی ر بر اساس هماـونی شـکل مـیگیـرد ا نسـبت بـه هـم اویشـااند محسـو
میشوند ،تاریف مـیکننـد .گراهـی دی ـر از جاماـهشناسـان ،بـرا تامـیم اـانواده،
بهگونها که افزان بر راابط هماونی ،موارد هم چون فرزندپـذیر ا پـذیرشهـا
اجتماعی ا قرارداد را نیز در برگیرد ،اانواده را اینگونـه تاریـف کـردهانـد :گراهـی
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است متشکل از افراد که از طری پیوند زناشویی ،هماونی یـا پـذیرش ،بـا یکـدی ر
بهعنوان شوهر ،زن ،مادر ،پدر ،برادر ،اواهر ا فرزنـد در ارتبـاط متقابـلانـد ا فرهنـ
مشترکی پدید آارده ا در ااحد ااصی زندگی میکنند( .سارااانی)1270 ،
ازدااج ا تشکیل اانواده ،یکی از رهنمودها بنیادین اسالم است کـه بایـد بوسـیله
عقد دا جنس مخالف ایجاد شود .یکی از مهمترین اهداف ازدااج در اسالم ،رسیدن بـه
رشد راحی ا ااالقی است .بر این اساس ،نهاد اـانواده کـه مرکـز مـودت ا رحمـت
است ،باید از هرگونه احکام نفرتان یز ا کینهتوزانه به دار باشد.
اسالم در حوزه اانواده بر سنتها ناپسند ،چه در جاهلیت پـیش از اسـالم ا چـه
در جهان مااصر که موجب تحقیر شخصیت ا کرامت انسانها شده ،اط بطالن کشـیده
است ا احکام ازدااج را در تاامل با ااالق بـرا حفـظ کرامـت انسـان ،تکمیـل ا بـه
جهانیان عرضه کرده است .بر این اساس ،بهمنظور شکلگیر اانواده ااالقمدار ،مـرد
ا زن را به تشکیل اانواده ا ازدااج تشوی نموده است.
باید دانست مسائل اانواده از دا دیدگاه حقوقی ـ فقهـی ا ااالقـی مـورد بررسـی
قرار میگیرد .اسالم با اضع حقوق ا تکالیف ااالقمحورانـه متقابـل ،ارکـان ا عناصـر
موجود در کانون اانواده (االدین ا فرزنـدان) را بـهسـو کمـال ا ااـالق مااشـرت
فرااوانده است .همچنین احکام ا قوانین مربوط به اانواده را تحت نفوذ ااالق دانسته
ا به همین منظور ،محیط اانواده با حاکمیت حقوق ا تکالیف متقابل ،اامدار ااـالق ا
اجرا قوانین متأثر از ااالق در این کانون مقدس دانسته شده اسـت .بـهبیـاندی ـر ،در
ال و اانواده اسالمی« ،حقوق ا تکالیف» زاجین ا فرزندان نسبت به یکدی ر ا سایر
اویشااندان ،در سایه اصول ااالقی مورد تأکید ایژه است( .زارعی)1290 ،
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سبکزندگي 
زیمل ،1ابلن ،2ابر ،3مککی ،4آدلر ،5کالکهون ،6بوردیـو ،7انـزل ،8لسـلی ، 9یـوث 10ا
گیدنز( 11مهدا کنی )46 :1287 ،نتیجه میگیرد که تقریبا در همه تاـاریف ،دا مفهـوم
ایژه در نظر گرفته شده است .در حقیقت هر دا مفهوم نیز به ااهه «سبک» برمـیگـردد:
اال مفهوم «احدت» ا دام مفهوم «تمایز» .به این مانـی کـه سـبک زنـدگی ،حـاکی از
مجموعه عناصر است که کمابیش بهطور نظاممند باهم ارتبـاط دارنـد ا یـک کـل را
پدید می آارند .همین اتحاد ا نظاممند  ،این کل را از کلها دی ر متمایز مـیسـازند.
اجود کلماتی همچون ال و ،نظاممند  ،کلیـت ،هویـت ا تمـایز در تاـاریف حـاکی از
همین مطلب است .محور دی ر که در بیشتر تاریفها موردتوجه قرار گرفته ،کـارکرد
سبک زندگی است .مناقشه اصلی در این با

به این مسئله بازمیگـردد کـه آیـا سـبک

زندگی جنبه نمادین دارد یا اینکـه اـود اصـالت داشـته اسـت .نکتـها کـه در بیشـتر
تاریفها باعث تمایز مفهوم سبک زندگی از مفاهیم مشابه (مانند فرهن  ،پاره فرهنـ ،
هویت ،شخصیت ا  )...ا محدادساز آن میشود ،االقانـه ا گزینشـی بـودن اجـزا ا
عناصر سبک زندگی است( .کاایانی)24 :1291 ،
مهدا کنی در نهایت این تاریف از سبک زندگی را ارائه میدهد:
1. Simmel
2. Veblen
3. Weber
4. Mckee
5. Adler
6. Clockhon
7. Bourdieu
8. Wenzel
9. Leslie
10. Youth
11. Giddens
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اضعها اجتماعی ا داراییها که فرد یا گراه بر مبنا پارها از تمایالت ا ترجیسهـا
(سلیقه) ا در تاامل با شرایط محیطی اود ابداع یا انتخا

میکند یا بهااتصار« :ال و یا

مجموعه نظاممند کنشها مرجس» است( .مهدا کنی)78 :1287 ،
افزان بر این ،نظریهپردازان رربی ،در مقام عمل نیز شااصهایی برا سبک زندگی
ارائه کردهاند که میتواند ما را به در بهتر از این مفهوم برساند .مهمترین شااصهـا
در این زمینه عبارتاند از :ال و مصرف ا شیوه تغذیه ،پوشا ا نـوع مسـکن ،شـیوه
گذراندن ااقات فرارت ،ال وها مربـوط بـه شـیوه تمرکـز بـر عالقـهمنـد هـا ،آدا
مااشرت ا چشماندازها ااالقی ،ال وها زندگی اـانوادگی ا بهداشـت ا سـالمت.
البته راشن است که بیان عناصر ا اجزا یادشده برا سبک زندگی ،به مانا شمارش
کامل همه اجزا آن نیست ا از با

بسنده کردن به نمونهها اصلی است.

بررسی دقی این شااصها نشان میدهد کـه ایـن نظریـهپـردازان در مطالاـات اـود
درباره سبک زندگی ،اواسته یا نااواسته ،به محور عمومی توجه کردهاند که میتوان از
آن با عنوان کلی «سلیقه» یاد کرد .بر این اساس ،تقریبا تمام این شااصها به جنبههـایی از
زندگی انسان مربوط است که فرد با توجه به ذاق ا سـلیقه اـود یـا گراهـی کـه در آن
عاو است ،در اصوص آن دست به انتخا

میزند( .فاضل قانع)55 :1295 ،

به مرار زمـان ا در فرآینـد تـاریخی ،توجـه دانشـمندان در مقـام بررسـی سـبک
زندگی ،از توجه محض به رفتارهـا مصـرفی ا تکیـه بـر رفتارهـا عینـی ،بـهسـو
جنبهها ذهنیتر مانند راابط انسانی ا گرایشها ا ن رشها سوق یافته است .ااست اه
چنین ادعایی از آنجا سرچشـمه مـیگیـرد کـه در ارا بسـیار از رفتارهـا ،باارهـا ا
اندیشهها ما ،ارزشها ا ن رش ما از هویتمان نمایـان مـیشـود .ازایـنرا ،مفـاهیمی
چون ارزش ا هویت ،نقشی کامال مرکز ا بااهمیت در تاریف سبک زندگی بر عهـده
دارد .بهعبارت دی ر ،ارزشها فرهن ی مورد قبول یک فرد ،اجزا بنیـادین هویـت اا
را شکل میدهد ا هویت نیز در سبک زندگی انسانهـا نقشـی بسـیار مهـم دارد .بـدین
ترتیب ،برا بررسی اجوه گوناگون سبک زندگی ا به دست آاردن اضایت هنجـار
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ا شایسته آن از آموزهها اسالمی باید ابااد متاـدد ا متنـوع سـبک زنـدگی را در سـه

سبکزندگياسالمي 
اگر دین را ابزار سرپرستی ساادت بشر در تمام شئون فـرد  ،اجتمـاعی ا تـاریخی
بدانیم ،الزمه چنین باار آن است که آموزهها دین را بر شـکلگیـر تمـام باارهـا،
ارزشها ا هنجارها الزم برا جهت دهی ا ال و بخشی به رفتار ا کنش انسانی حاکم
بدانیم؛ بنابراین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که ال وهـا رایـج در سـبک زنـدگی یـک
گراه اجتماعی ،متأثر ا برااسته از اواستهها ا تـرجیسهـایی اسـت کـه اـود از نظـام
مانایی تاریفشده در آن گراه اثر میپذیرد .پس در یک رابطه طـولی مـیتـوان چنـین
گفت که دین ،فرهن

جاماه را شکل میدهد ا فرهن

نیز نظام مانـایی ااصـی بـرا

زندگی فرد ا اجتماعی تاریف میکنـد ا ایـن نظـام مانـایی ،سرچشـمه ا ااسـت اه
مجموعه درهمتنیدها از ال وها ااص برا زنـدگی اسـت کـه یـک کـل منسـجم ا
متمایز را در قالب سبک زندگی پدید میآارد( .همان)24 :
سبک زندگی اسـالمی ازآن جهـت کـه «سـبک» اسـت ،بـه رفتـار مـیپـردازد ا بـا
شنااتها ا عواطف رابطه مستقیم ندارد؛ الی ازآن جهت که «اسالمی» است نمیتوانـد
بی ارتباط با عواطف ا شناات ها باشد .بر این اساس در سبک زنـدگی اسـالمی ،عمـ
اعتقادات ،عواطف ا ن رش فرد سنجیده نمیشود ،بلکه رفتارهـا فـرد مـورد سـنجش
قرار میگیرد؛ اما هر رفتار که بخواهد مبنا اسالمی داشته باشد ،باید حـداقلهـایی از
شناات ا عواطف اسالمی را پشتوانه اود قرار دهد.
در سبک زندگی از دیدگاه راانشناسی ،جاماهشناسی ،علوم پزشـکی ا  ...فقـط بـه
رفتار ن اه میشود .هیچکدام از آنها به نیت افراد ا عواطف ا شنااتهایی کـه پشـتوانه
آن رفتارها است ،کار ندارند؛ الی سبک زندگی اسالمی نمیتواند بـه نیـتهـا کـار
نداشته باشد؛ درعینحال کـه تأکیـد آن را رفتـار اسـت بـه حـداقلهـا عواطـف ا
شنااتها نیز نظـر دارد .درااقـع ،در سـبک زنـدگی اسـالمی مـیشـود رفتارهـا را بـه
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دسته کلی ن رش ،گرایش ا کنش بررسی کنیم( .همان)54 :
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مهرهها متادد تشبیه کرد که علوم انسانی به اود آن مهرهها ا بدان ارتباط با عوامل
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دی ر میپردازد؛ الی در سبک زندگی اسالمی هم به اود آن مهـرههـا ا هـم بـه آنچـه
سبب ارتباط آنها باهم میشود ا همانند نخ تسـبیس در تمـام آنهـا اجـود دارد پردااتـه
میشود  .حتی رفتار مثل نماز اگر اعتقاد به ادا ا مااد را پشتوانه اود نداشـته باشـد،
رفتار اسالمی محسو

نمیشود؛ چنانکـه بسـیار از رفتارهـا مرتاضـان ا صـوفیان،

اسالمی نیست( .کاایانی)18 :1291 ،
مبانيعرفاني-فلسفيسبکزندگي
در فلسفه ا برهان ،ثابت شده است که همه اعمال آگاهانه ا حتی ریرآگاهانه انسان،
به علل طولی اود به نظام ارزشها ا ن رشها متصـل اسـت .بـهعبـارتدی ـر ،پیونـد
محکمی میان سلسله «عقاید ،ااالق ا عمل»« ،ن رشها ،ارزشها ا رفتـار»« ،شـریات،
طریقت ،حقیقت» ا در یککالم میان حکمت نظر ا حکمت عملی موجود است.
مرحوم عالمه طباطبایی(ره) در مواضع متادد به این بحث پردااتهاند .ازجملـه در
مقالها مستقل با عنوان رسالها در «عقاید ،ااالق ،اعمال» بهاوبی نشـان دادهانـد کـه
ارتباط مستحکمی میان رفتارها ما ،باارها ااالقی ا تفکر ما اجود دارد؛ بهطور که
تقویت ا تاایف هر یک از این سه عامل در دا عامـل دی ـر بسـیار تأثیرگـذار اسـت.
(طباطبایی)1287 ،
امام امینی (ره) نیز در بحثی عمی ا عرفانی در «چهل حدیث» (شرح حـدیث اال
ا دام) به رابطه طولی میان افکار ،احساسات ا اعمال پردااتهاند .ایشان ماتقدند ،انسان
امر ااحد ا یکسارچه است .عقاید با مغز سراکار دارد ا ااـالق بـا قلـب ا رفتـار بـا
جوارح ا اعاا .تأثیر در هر یک از این مراتب در دی ر مناکس میشود .امام بـر ایـن
مبنا ،قائل به اجود سه مرتبه برا بهشت ا جهنم هستند؛ بهشت ا جهنم افکار ،بهشـت
ا جهنم ااالق ا بهشت ا جهنم اعمال.
«کسی گمان نکند که بدان اعمال ظاهریه ا عبادت قالبیه میتواند دارا ایمان کامل
یا اُل مهذ

شود ،یا اگر اُلقش ناقص ا ریر مهذ

شد ،اعمالش ممکن است تـام ا
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تمام ا ایمانش کامل شود یا ممکن است بـدان ایمـان قلبـی اعمـال ظاهریـهاش تـام ا
ن ردید احتجاباتی در قلب ا کداراتی در راح حاصل میشود که مانع از نـور ایمـان ا
یقین می شود ا همینطور اگر ااالق رذیله در قلب باشد ،مانع از اراد نور ایمان است
به آن»( .امام امینی (ره))288 :1295 ،
در عرفان نیز همین بحث از منظر شریات ،طریقـت ا حقیقـت مطـرح اسـت .آنهـا
ماتقدند که انسان هم راه است ا هم راهرا ا مقصد نیز اود ا است:
«ااالق زشت ،سبب میشود که ایمان از صحنه جان آدمی رات بربندد .میان ایمان با
دراغ ،ریا ا کینهتوز تاارضی هست .آدمی نمیتوانـد دایمـا در تاـارض زنـدگی کنـد،
نمیتوان در صحنه تفکر نورانی بود ا در صحنه ااالقی تاریک ،انسان یک امـر یکسارچـه
است که از سطس باال یانی ن رش شراع میشود ا باد آن عقایـد در یـک نظـام ارزشـی
سرریز میکند ا ازآنجا به مرحله رفتار میرسد ...حتی میتوان بهجرئت گفت ،رابطـه ایـن
سه ،رابطه علیت است .عقاید ااالق را در پی میآارد ا ااالق ،عمل را .انسان در قـوس
نزال از راح به قلب ا باد عمل سر درمیآارد ،اما در قوس صاود از رفتار آراز میکنـد
ا هر رفتار بهتدریج راح را شکل میدهد ا نوعی ااالق پدید میآارد .چنانکـه کسـی
که میبخشد بهتدریج راحیه بخشنده پیدا میکند ا کسـی کـه سـای مـیکنـد در صـحنه
جن

حاضر شود ،پس از مدتی راح شجاعت درش ایجاد میشود( ».آملی)1265 ،
روشپژوهش 
ایــن پــژاهش بــر مبنــا راش تحلیــل محتــوا کیفــی صــورت گرفتــه ا از میــان

رایکردها گوناگون این راش ،تحلیل محتوا عرفی انتخا شده است.
تحلیل محتوا کیفی را میتوان نوعی راش پژاهش بـرا تفسـیر ذهنـی محتـوایی
دادهها متنی از طری فرایندها طبقهبند نظاممند ،کدبنـد ا تـمسـاز یـا طراحـی
ال وها شنااتهشده دانست .توانایی این راش برا تفسیر ماانی پنهان ،موجـب شـده
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محاسن ااالقیهاش کامل گردد .اقتی اعمال قالبیه ناقص شد ا مطـاب دسـتورات انبیـا
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است که پژاهش ران ،تحلیل محتوا کیفی را بهمنزله راشی اناطافپـذیر ،بـویژه بـرا
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دادهها متنی در نظر ب یرند.
در تحلیل محتوا عرفی ،پژاهشـ ران از بـه کـار گـرفتن مقولـههـا پـیشپنداشـته
میپرهیزند ا در عوض ترتیبی میدهند که مقولهها از دادهها ناشی شـوند .در ایـن حالـت،
پژاهش ران اودشان را بر امواج دادهها شناار میکنند تا شـنااتی بـدیع برایشـان حاصـل
شود؛ بنابراین ،از طری استقرا ،مقولهها از دادهها ظهور مییابند( .ایمان ا نوشاد )1290 ،
در این پژاهش ،کتا

«مفاتیس الحیات» بهعنوان جاماـه مـورد بررسـی ا بـهمنظـور

دستیابی به هدف پژاهش ،راش نمونهگیر هدفمند انتخا

شده اسـت .نمونـهگیـر

هدفمند شامل افراد (سوهههایی) است که بر اساس اصوصـیات یـا صـفات ایـژها
انتخا

شده ا کسانی که با این مایارها نمیاوانند ،حذف گردیدهاند (ایمر ا دامینیک،

 .)1289انتخا

چنین جاماها باعث شده است که نمونهگیر نیز بهصـورت هدفمنـد

انجام شود؛ چراکه مطالب گردآار شده در کتا
محتویات بیش از  160عنوان کتا

«مفـاتیس الحیـات» ،ماحصـل بررسـی

است؛ بنـابراین ،جامایـت ایـن اثـر ارزنـده ،باعـث

جامایت نسبی ال و ارائهشده ،میشود.
يافتههايپژوهش

یافتهها ارائهشده در ایـن بخـش ،بـه شـیوه اسـتقرایی ـ یانـی از جـزء بـه کـل ـ
به دست آمده است .بدین ترتیب که با تحلیل محتوا کیفی جاماه مـورد بررسـی ،ابتـدا
برا هر بخش ،کد در نظر گرفته شده است .سسس کـدها دارا اجـه اشـترا

بـا

یکدی ر ،در مقوالتی کلیتر دسته بند شدند .درنهایت با طبقهبنـد ایـن مقـوالت ،بـه
مدل نهایی دست یافتیم.
مطالب مطرحشده مرتبط با اانواده در کتا

«مفاتیس الحیات» را میتوان بهطـورکلی

به سه بخش «تشکیل اانواده»« ،اظایف اعاا اانواده» ا «راابط اـانوادگی» تقسـیم
کرد.
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 .1روابط خانوادگی
صلهرحم»« ،آثار صلهرحم» ا «عواقب قطع رحم» است.
در بخش «مصادی صله رحم» به موارد چون :صله رحم بـا اویشـااندان نسـبی ا
سببی ،صلهرحم حتی با ریر متدینین در صورت عدم آسیب دیـدن دی ـر احکـام دیـن،
تر آزار اویشااندان ،دیدار با ایشان ،سالم کردن ا گرامـی داشـتن آنهـا ،هدیـه دادن،
اطاام ،عیادت از بیمار ،شرکت در مراسم عزادار اویشان ا تأمین نیـاز آنـان پـیش از
دی ران اشاره کرد.
در قسمت «نتایج صله رحم» به موارد از قبیل افـزایش راز  ،طـول عمـر ،جلـب
محبت الهی ،آمرزش ،آسانی حسا

ا مرگ ا اراد به بهشت ،آبادانی شهرها ،دفع بالیا

ا رفع حوائج دنیو به کمک اویشااندان پردااته شده است.
همچنین پذیرفته نشدن اعمال ،استجابت نشدن دعا ،کیفر زادرس ،کاهش عمر ،قرار
گرفتن دارایی در دست اشرار در صورت همهگیر شدن قطع صـلهرحـم ا عـدم امکـان
یار گرفتن از اویشان از «آثار قطع رحم» هستند.

 .9تشکیل خانواده
مقوله کلی باد که از جاماـه مـورد بررسـی اسـتخراج شـده ،بـا عنـوان «تشـکیل
اانواده» نام گذار گردیده است .بـا مراجاـه بـه کتـا

شـریف «مفـاتیس الحیـات» بـه

توصیه ها فرااانی از دین مبین اسالم برمیاوریم که نشاندهنده اهمیـت ااال حفـظ
نهاد اانواده در جاماه اسالمی است .مقوله «تشکیل اانواده» شامل تشوی مسلمین بـه
ازدااج ا نهی از مجرد زیستن ،فراهم کردن زمینه برا ازدااج دی ران ا فواید تشـکیل
اانواده است .در این بخش به آرامش در زندگی ،تقر

الهی ا افزایش راز بهعنـوان

فواید تشکیل اانواده اشاره شده است .یکـی دی ـر از توصـیههـا اسـالم درایـنبـاره
استحبا

ااسطهگر برا ازدااج است .برا مثال حارت رسول (صـلواتاهللعلیـه ا

اله) در این اصوص میفرمایند:
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مباحث مرتبط با موضوع راابط اانوادگی (صلهرحم) ،شامل عنااین کلیِ «مصـادی
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« هرکس در کار ازدااج دا نفر اقدام کند ا ادا نیز آن دا را گرد هم آارد ،اـدا در
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برابر هر قدمی که ا در این راه برداشته ا هر سخنی که گفته است ،ثـوا

یـک سـال

عبادت میدهد( ».جواد آملی)505 :1295 ،

 .8ورايف اعضای خانواده
مباحث مرتبط با موضوع «اظایف اعاـا اـانواده» نیـز بـه دا زیرمجموعـه کلـی
قابلتقسیم است؛ بخش اال را «اظایف فرزندان» ا بخش دام را «اظایف زاجین» نـام
نهادیم.
اظایف فرزندان را به دا بخش کلی «اظایف فرزندان در برابر یکدی ر» ا «اظـایف
فرزنــدان در برابــر االــدین» تقســیم ک ـردیم .در قســمت نخســت بــه مفــاهیمی چــون
یار رساندن به اواهران ا برادران ،تکـریم آنـان ،ایراـواهی بـرا ایشـان ا اسـتفاده
نکردن از امکانات ایشان برمیاـوریم .همچنـین شـأن برتـر بـرادر بـزرگتـر ،ازجملـه
آموزهها اسالم در این اصوص است.
دین مبین اسالم همچنین درباره اظایف فرزندان در برابر االدین توصـیههـایی دارد
که شامل یار االدین ،اطاعت از ایشان م ر در صورت امر به شر ا اجو
آنان است .بخشی از آموزه ها دینی ما در مـورد اجـو

نیکی به

نیکـی بـه االـدین ،مخـتص

مادران ،بخشی دی ر مختص پدرها ا بخشی میان این دا مشتر اسـت .االویـت حـ
مادر نسبت به پدر ا مقارنت ح ادااند ا ح مادر مخصوص ایشان است .در مـورد
پدر نیز به انفاق برا ا از مال ا جان ا آبرا سخن به میان آمده ا رضایت پدر قـرین
رضایت ادااند قرار داده شده است.
اشتراکات میان حقوق االدین بر فرزند نیز به دا دسته کلی حـین حیـات االـدین ا
پسازآن تقسیم شده است .توصیه ها اسالم به فرزندان درباره االدین در زمـان حیـات
ایشان شامل آگاهی از ح االدین ،سساس زار از ایشـان ،انفـاق بـه آن دا ،دعـا بـرا
االدین ا تکریم آنان (فراتنی در برابر ایشان ا آرام سخن گفتن در حاورشان) اسـت.
همچنین در آموزهها اسالمی ،به نیکی به االدین بویژه در راز عید قربان تأکیـد شـده
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است .در دین اسالم اهمیت نیکی به پدر ا مادر بهقدر مهم است که از توصیه دربـاره
اصوص دعا ا طلب رحمت برا االدین ،پرداات بدهی ایشـان ا زیـارت قبورشـان
بویژه در راز جماه بهصراحت در راایات دیده میشود.
اما مقوله کلی «اظایف زاجین» ،اود به سه دسته مجزا قابلتقسیم اسـت .در اینجـا
ابتدا به «اظایف ااتصاصی مـرد» مـیپـردازیم ا پـسازآن «اظـایف ااتصاصـی زن» ا
سسس «اظایف مشتر زاجین» را برمیشماریم.
اظایف مرد شامل دا بخش کلی «اظایف مرد در برابر همسر» ا «اظـایف مـرد در
برابر همسر ا فرزندان» است .نیکی با همسر مشراط به پیرا نکردن از هـوا ا هـوس
حتی در هن ام جدایی از ا  ،اظهار محبت به همسر ،گفت و ا شوای با ا  ،موافقـت
بــا همســر بــرا جلــب رضــایت اا ،مــدارا ،ریــرتارز ا پردااــت مهریــه اظــایف
ااتصاصی مردان در قبال همسرانشان است .دین مبـین اسـالم همچنـین اظـایفی را در
اصوص همه اعاا اانواده بر داش مردان قـرار داده اسـت کـه بـه دا عنـوان کلـی
«نیکی به اعاا» ا «اظایف اقتصاد » تقسیم میشود.
اوشااالقی با اعاا ،سخت یر نکردن نسبت به ایشان ،دعا کردن بـرا اـانواده،
سودمند برا آنها ،سهیم کردن اانواده در نامتها ا اوشیها ازجمله همرذا شـدن
با آنان ،مقدم داشتن اانواده بر دی ران در نیکی کردن بـویژه در راز جماـه ،بـهعـالاه
سالم کردن به اعاا اانواده در هن ام اراد به منزل زیرمجموعه عنوان کلی «نیکی به
اعاا» قرار میگیرد.
همچنین کسب راز حالل برا اانواده ا ایجاد گشایش ماد برا آنـان در حـد
توان در زمره اظایف اقتصاد مرد در قبال اانوادهاش برشمرده شده است.
اما در مورد اظایف ااتصاصی زن در اانواده ،میتوان به تبایت از همسـر در امـور
مشراع ا در آنچه جزا حقوق مردان قرار میگیرد ،اشاره کرد .همچنین تکـریم همسـر،
ادمت کردن به ا  ،جلب رضایت ،اوشرایی بـا ا  ،سـخت ن ـرفتن بـر همسـر ا
توجه به نیازها ا از دی ر موارد است .در توصیهها اسالمی به اسـتحبا

بخشـش
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ح االدین بر فرزندان حتی پس از فوت ایشـان نیـز رفلـت نشـده اسـت کـه در ایـن
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مهریه از سو زن نیز اشاره گردیده ا زن حافظ منـافع اعاـا اـانواده دانسـته شـده
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است.
در آموزه ها اسالمی ،اظایف مشترکی نیز بر داش زاجین گذاشته شده اسـت کـه
به دا بخش کلی «اظایف در برابر همسر» ا «اظایف در برابر فرزندان» تقسیم میشود.
از جمله اظایف مشتر زاجین در برابر همسـر مـیتـوان بـه صـبر بـر بـدااالقی
همسر ،حفاظت از ا  ،آزار نرساندن به همسر ،رعایت حقوق متقابل ا پوشاندن عیو
همسر اشاره کرد .همچنین حـاکم کـردن راح مـودت ا رحمـت بـر زنـدگی از دی ـر
موارد است که در این دسته جا میگیرد.
اما االدین در برابر فرزندان اود نیـز اظـایف مشـترکی دارنـد کـه در آمـوزههـا
اسالمی بدان پردااته شده است .از آن جملـه مـیتـوان بـه انتخـا
فرزندان ا مادر ایشان ،توجه به انتسا

نـام نیـک ،تکـریم

فرزند به االدین ،رعایت عدالت میان ایشـان ،از

اود دانستن آنان ا یار فرزندان در کار نیک با پذیرش آنچـه در تـوان ایشـان اسـت،
اشاره کرد .همچنین به موارد از قبیل دعا کردن برا فرزندان ،قرار نـدادن داتـران در
مارض نامحرمان ،تزایج فرزندان با تأکید بر تاجیل در بـه ازدااج درآاردن داتـران ا
مهر ا محبت زبانی ا عملی نسبت ایشان با رعایت تقدم داتـران در هدیـه دادن توجـه
ایژها شده است.
یکی از مهم ترین اظایف مشتر

االدین در قبال فرزندان« ،تالیم ا تربیت راحی ا

جسمی» ایشان است .ما در اینجا توصیهها اسالمی درباره «تالیم ا تربیت» را از مقوله
«پیش یر از اقوع بیمار » در فرزندان جـدا کـردهایـم .مقولـه نخسـت نیـز اـود بـه
دستهها «تالیم» ا «تربیت» تقسیم شده است .تالیمِ قرآن با تأکید بر آموزش سوره نور
به داتران است .بهعالاه تالیمِ مهارتهـا دفـاعی ا اجتمـاعی بـه فرزنـدان ازجملـه
اد آموز  ،تیرانداز ا همچنین آموزش شنا به پسران در دسته تالیم قرار میگیرد .در
حوزه تربیت به احادیث ا راایاتی برمیاوریم که دمیدن راح بزرگوار در فرزندان را
سفارش میکنـد .بـهعـالاه تربیـت بایـد بـر اسـاس مبـانی دینـی ا محبـت اهـلبیـت
(علیهمالسالم) شکل ب یرد.
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معبندي 
ج 
مدل نهایی اـانواده اسـالمیِ اسـتخراجشـده از کتـا «مفـاتیس الحیـات» را مـیتـوان
بهطورکلی به سه بخش «تشکیل اانواده»« ،اظایف اعاا اانواده» ا «راابط اـانوادگی
(صلهرحم)» تقسیم کرد .هریک از این سه مقوله کلی ،شامل زیرمجموعـههـایی اسـت .در
نمودار زیر سرشااهها اصلی این مدل ،به تصویر درآمده است.
نمودار  :1مدل نهایی خانواده اسالمی
مصادي

خانواده در اسالم

روابط خانوادگی
(صله رح )
تشکیل خانواده

نتاي
آثار قطع رح
در برابر يکديگر
ورايف فرزندان
در برابر والدين

ورايف اعضای
خانواده

ورايف مختصّ زن
ورايف زوجین

ورايف مختصّ مرد
ورايف مختصّ مشترد

شرح کاملی از جزئیات نمودار باال در جدالها باد آمده است.

در برابر
همسر
در برابر
فرزندان
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اما درباره توصیه ها اسـالم بـه االـدین در زمینـه پیشـ یر از اقـوع بیمـار در
فرزندان در داره پس از تولد ایشان میتوان به توصـیه بـرا کمـک گـرفتن از عوامـل
مانو برا اجتنا از آسیب دیدن فرزندان ،همچون اوانـدن اذان ا اقامـه در گـوش
کود اشاره کرد .اتنه کردن پسران در راز هفتم االدت ا تغذیه کود بـا شـیر مـادر
تا داسال ی نیز از دی ر موارد است که در این دسته جا میگیـرد .بشـارت آمـرزش
مادران پس از هر بار شیر دادن به فرزند نیـز نشـان از توجـه ایـژه اسـالم بـه سـالمت
جسمی ا راحی فرزندان ا مادران دارد.

تشکیلخانواده 
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روابطخانوادگي(صلهرحم) 

وظايففرزندان 

یاريرساندن به خواهران و برادران ،تکریم آنان ،خیرخواهي براي ایشان ،سوءاستفاده نکردن
از امکانات ایشان ،شأن برتر برادر بزرگتر

وجوب نیکي به ایشان

دربرابروالدين 

ترغیب به ازدواج ،نهي از تجرد ،واسطهگري براي ازدواج ،فراهم کردن زمینه ازدواج براي دیگران

مشترکات

دربرابر

آرامش ،تقرب الهي ،افزایش روزي

اختصاصي اختصاصي
مادران
پدران

يکديگر 

پذیرفته نشدن اعمال ،استجابت نشدن دعا ،کیفر زودرس ،کاهش عمر ،قرار گرفتن دارایي در
دست اشرار در صورت همهگیر شدن قطع صلهرحم و نبود امکان یاريگرفتن از خویشان

اولویت حق مادر نسبت به پدر ،مقارنت حق خداوند با حق مادر
مقارنت رضایت پدر با رضایت خداوند ،انفاق مال و جان و آبرو
آگاهي از حق والدین ،سپاسگزاري ،فرمانبرداري مگر
در امر به شرک ،انفاق ،دعا کردن و تکریم آنان
(فروتني در برابر ایشان و آرام سخن گفتن در
حضورشان) ،یاريکردن ایشان و نیکي به والدین بویژه
در روز عید قربان

پس از وفات

توصیهها  فوايد 


صلهرحم با خویشاوندان نسبي و سببي ،صلهرحم حتي با غیر متدینین در صورت آسیب ندیدن دیگر
احکام دین ،ترک آزار خویشاوندان ،دیدار با ایشان ،سالم کردن و گرامي داشتن آنها ،هدیه دادن،
اطعام ،عیادت از بیمار ،شرکت در مراسم عزاداري خویشان و تأمین نیاز آنان پیش از دیگران
افزایش روزي ،طول عمر ،جلب محبت الهي ،آمرزش ،آساني حساب و مرگ و ورود به
بهشت ،آباداني شهرها ،دفع بالیا و رفع حوایج دنیوي به کمک خویشاوندان

در زمان حیات

آثارقطعرحم  نتايج  مصاديق 
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دعا و طلب رحمت براي والدین ،پرداخت بدهي ایشان
و زیارت قبورشان بویژه در روز جمعه

صبر بر بداخالقي همسر ،حفاظت از وي ،پرهیز از آزار همسر ،رعایت حقوق متقابل،
پوشاندن عیوب همسر و حاکم کردن روح مودت و رحمت بر زندگي
تعلیمِ قرآن (آموزش ندادن سوره یوسف ،آموزش سوره نور
به دختران) ،تعلیمِ مهارتهاي دفاعي و اجتماعي
(ادبآموزي ،تیراندازي ،آموزش شنا به پسران)
دمیدن روح بزرگواري در فرزندان ،تربیت بر اساس مباني
دیني و محبت اهلبیت (علیهمالسالم)
کمک گرفتن از عوامل معنوي براي پیشگیري از بیماري
(خواندن اذان و اقامه در گوش کودک) ،ختنه کردن پسران
در روز هفتم والدت ،تغذیه کودک با شیر مادر تا دوسالگي
(آمرزش مادران پس از هر بار شیر دادن)
انتخاب نام نیک ،تکریم فرزند و مادر وي ،توجه به انتساب فرزند به
والدین ،رعایت عدالت میان ایشان ،از خود دانستن آنان ،یاري فرزندان در
کار نیک (با پذیرش آنچه در توان ایشان است) ،دعا کردن براي فرزندان،
مهر و محبت زباني و عملي نسبت به ایشان (رعایت تقدم دختران در
هدیه دادن) قرار ندادن دختران در معرض نامحرمان ،تزویج فرزندان با
تأکید بر تعجیل در به ازدواج درآوردن دختران

دیگر توصیهها

وظايفمشترک

تعلیم و تربیت

پس از والدت

تربیت
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تبعیت از همسر (در امور مشروع و در آنچه جزو حقوق مردان است) ،تکریم همسر ،خدمت
کردن به وي ،جلب رضایت ،خوشرویي ،سخت نگرفتن بر همسر ،استحباب بخشش مهریه،
حفاظت از منافع اعضاي خانواده

تعلیم

وظايفزوجین

کسب روزي حالل ،ایجاد گشایش مادي براي خانواده در حد توان

در برابر فرزندان

وظايفزن

خوشاخالقي ،سختگیري نکردن ،دعا کردن ،سودمندي ،سهیم کردن خانواده
در نعمتها و خوشيها ازجمله همغذا شدن با آنان ،مقدم داشتن خانواده بر
دیگران در نیکي کردن و بویژه در روز جمعه ،سالم کردن به اعضا

در برابر یکدیگر

وظايفمرد

در برابر همسر و فرزندان

نیکي با همسر مشروط به پیروي نکردن از هوا و هوس حتي در هنگام جدایي از
وي ،اظهار محبت ،گفتگو و شوخي کردن ،موافقت با همسر براي جلب رضایت او،
مدارا ،غیرتورزي و پرداخت مهریه
وظایف اقتصادي نیکي به اعضا

در برابر همسر
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پیشنهادها 
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 .1رسیدن به مدل جامای از اانواده اسالمی ،مستلزم بررسی همـه آیـات ا راایـت
ماتبر ،بهعالاه برداشت علما از منـابع اسـالمی در ایـن زمینـه اسـت .بنـابراین پیشـنهاد
می شود برا این منظور دی ر کتب راایی به همراه تفاسیر آیات قرآنیِ اـانواده ،مـورد
بررسی قرار گیرد تا با جمع همه مؤلفه ها موجود ،به مدلی جامع از اـانواده مطلـو
در اسالم دستیابیم.
 .5استخراج ال و سبک زندگی اسـالمی در اـانواده ،بـا بررسـی صـرف آیـات ا
راایات حاصل نمـی شـود .در ایـن زمینـه الزم اسـت تـا سـیره اـانوادگی ماصـومین
(علیهمالسالم) ا حتی ادعیه بهجا مانده از آن بزرگواران ،مورد بررسی قرار گیرد.
 .2ازآنجاکه زندگی در اعصـار مختلـف ،لـوازم اـاص اـود را مـیطلبـد ا رایـه
آموزه ها دینی بر مشخص سااتن اصول اساسـی در موضـوعات مـورد نیـاز بشـر در
تمامی دارههاست ،جزئیات سبک زندگی اسالمی ،در هر زمانی مـیتوانـد مخـتص بـه
اود باشد .بنابراین ،بررسی توصیهها علما مااصر به اـانوادههـا بـهعـالاه مطالـب
کارشناسان ا راانشناسان اانواده اسالمی در دستیابی به این جزئیـات الزم ا ضـرار
است.
 .4آموزش مبانی اانواده ا اظایف اعاا ،میتواند کمک بزرگی به زنـدگی بهتـر در
اانوادهها باشد .بنابراین ،مطالبی از جنس یافتهها این مقاله ،میتواند در مشـاارههـا
قبل ا پس از ازدااج برا مشااران ا اعاـا اـانوادههـا مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.
همچنین آموزش این مطالب برا دانشآموزان ،دانشجویان ا دی ر اقشار جاماـه مفیـد
است.
 .5ترایج ال و اانواده اسالمی ،در قالـبهـا گونـاگون رسـانها چـون فـیلم ا
سریال ،تئاتر ا نمایش ،نماهن

ا پادکست ا همچنین سراد ا موسیقی تأثیر گسترده ا

عمیقی بر آحاد جاماه میگذارد .الزم است در زمینـه ارائـه چنـین مطـالبی بـه جاماـه،
استفاده بیشتر ا بهتر از قالب ها نوین صورت پذیرد .همچنـین مـی تـوان مطـالبی از
جنس یافته ها این مقاله را مبنا کار قرار داد ا با استفاده از مبـانی آرایـش رسـانه ا ،
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برا هریک از قالب ها رسانه ا ا شبکه ها رادیویی ا تلویزیونی ،مأموریتی با هدف
نیز میتواند منبای متقن ا الهامبخش برا سیاست ذاران ا کاربران این شبکهها باشد.
 .6برای از اظایف زاجین در اانواده به دلیل رعایت فقه رسانه ،قابلیـت نمایشـی
شدن ندارند .اودآرایی ا تبرّج زن در حاور شوهر یا ابراز برای از گونههـا محبـت
میان زاجین در این دسته جا می گیرد .در این مواقع استفاده از قالب هـا انیمیشـن ا
پویانمایی میتواند به ارائه ال و صحیس اانواده به سبک زندگی اسالمی کمک کند.
 .7بازنمایی مطلو

اانواده اسالمی در رسانهها ا محصـوالت نمایشـی ،عـالاه بـر

شناات دقی مختصات اانواده ،به سیاست ذار تخصصی رسانها نیاز دارد .همچنـین
بدینمنظور الزم است تا با انجام پژاهشهایی ،ال و اانواده اسالمی به اضایتهـا
نمایشی تبدیل شود .بـا توجـه بـه موضـوع موردبررسـی ،بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن
اضایتها نمایشی ،باید بر اساس دیدگاهها عوامل هنر ا تولید تلویزیونی اسـتوار
شود.
 .8افزایش سواد رسانها اعاا جاماه در اصوص نحوه آسـیب رسـاندن براـی
پیام ها رسانه ا به نهاد اانواده ،به همراه آموزش نحوه مقابله بـا ایـن پیـام هـا کمـک
بزرگی به تحکیم اانواده اواهد کـرد؛ بـدین منظـور پیشـنهاد مـی شـود کـه اصـول ا
راش ها این رسانه ها به منظور تخریب اانواده ،به همراه نحوه مقابله با آنهـا از طریـ
فاالیتهـا پژاهشـی شناسـایی شـود ا در ااتیـار مـدیران ا تصـمیم گیـران سـازمان
صدااسیما ا دی ر رسانهها قرار گیرد.
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